
Avtale om deltagelse på Lillestrømuts4llingen 2022 
12. mars – 03. april i Galleri Brogata 2, Lillestrøm 

Jeg ønsker å delta med ……… arbeider, jeg har gjort meg kjent med plikter og re8gheter jeg har som uts:ller. 
Denne avtalen må fylles ut og sendes :l lillestromkuns@orening@gmail.com senest 24. februar. 
Deltagelse 

• Det er mulig å levere inn:l 3 arbeider totalt fordelt på opp:l 2 forskjellige faggrupper. Ingen av arbeidene må 
være større enn 1,5 x 1,5 m. Faggruppene er maleri, tegning, grafikk (inkludert DGA), foto, skulptur, teks:l og 
andre teknikker. Man kan ikke lever videoinstallasjon eller annen type installasjon pga mangel på 
fremvisningsutstyr og plass. 

Ansvar 
• Lillestrøm Kuns@orening (LKF) forsikrer arbeidene fra innlevering fram :l avhen:ng 08. mars. LKF tar ikke på seg 

ansvar for spesielt skjøre arbeider som f.eks.; skulptur i gips eller ubrent leire. Arbeidene må ha ferdig montert 
anordning for oppheng. Det må ikke s:kke ut øyeskruer eller annet som hindrer at arbeidene stables mot vegg. 
Skulpturene må være montert på fot. 

• Ved eventuelt skadeoppgjør fratrekkes 30 % i provisjon. 

Innlevering 
• Arbeidene leveres i Brogata 2, onsdag 02. mars kl. 1800 – 2000. 
• Deltagere skal merke alle arbeider som leveres inn tydelig med navn, telefonnummer og :\el på baksiden. 
• Deltagere må ta med emballasjen hjem e\er levering av verkene.  

Juryering 
• Arbeidene juryeres av en profesjonell jury med kuns@aglig kompetanse.  
• Kunstneren blir anonymisert ovenfor juryen.  

Hen4ng 
• Kort e\er juryering, vil det bli lagt ut liste over anta\e arbeider på Lillestrøm kuns@orenings Facebook side og 

ne\siden www.lillestrømkuns@orneingen.no . Deltagere må selv sjekke på disse sidene om de har få\ sine 
arbeider anta\ (informasjon kommer senest 7. mars). Arbeider som ikke er anta\, hentes :rsdag 08. mars kl. 
1800 – 2000.  

• Anta\e arbeider som ikke er solgt, må hentes e\er uts:llingens slu\ søndag 03. april kl. 1600 – 1800. 
• Arrangør tar ikke ansvar for arbeider som ikke hentes 03. april. Arbeider som ikke er hentet innen to uker e\er 

uts:llingens slu\ :lfaller arrangør. 

Salg 
• Anta\e arbeider selges :l oppgi\ salgspris. Provisjonen :l arrangøren er 30%. Oppgjør for solgte arbeider vil 

skje innen 30 dager e\er uts:llingens slu\. 

Jeg bekreGer at jeg har gjort meg kjent med plikter og reJgheter jeg har som uts4ller og godtar kriteriene 
for deltagelsen  

Sted:                                                                                                             Dato: 

Signatur:   
Signatur i blokkbokstaver:  

mailto:lillestromkunstforening@gmail.com
http://www.lillestr%25C3%25B8mkunstforneingen.no

